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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

Програм подршке за одгајатеље деце са проблемима у понашању – 

унапређење компетенција 
 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

1. Др Бранка Радојевић  

2. Проф. др Марија Митић  

3. Верица Новчић-Петрић 

4. Јасмина Барјактаревић 

5. Виолета Благојевић 

6. Сретен Јоргачијевић 

7. Живко Петровић 

8. Олга Томић 

9. Марија Јевтић 

10. Валерија Живковић 

11. Eмина Црепајац 

12. Славиша Сорак 

13. Зорица Видић 

14. Љубица Савић 

15. Оливер Видојевић 

 
 

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Бранка Радојевић, Земун, Висока 23, brankagardos@gmail.com; familia@eunet.rs. 

Телефон: 060/3164887. 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

ОПШТИ  ЦИЉ: 

Стварање услова за ефикасније породично збрињавање деце са проблемима у 

понашању, укључујући ону која су прошла институционални програме развијања 

просоцијалног понашања. Допринос у превенцији малолетничке деликвенције. 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 

Унапређење вештина хранитеља/усвојитеља/родитеља да изађу на крај са 

изазовним понашањем деце и примене ефикасне, ненасилне методе 

васпитавања/дисциплиновања. У фокусу је грађење односа јер дисциплиновање без 

љубави дете доживљава као „дресуру“, што опструише задатак репарацијe. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

 

• (РАНО) ПРЕПОЗНАВАЊЕ проблема у понашању.  

• ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОВОЉНОГ РАНОГ РАЗВОЈА И ПРЕДУСЛОВИ ЗА 

РЕПАРАЦИЈУ – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА. 
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• УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ТЕХНИКЕ 

ВАСПИТАВАЊA.  

• ПРЕОБЛИКОВАНЕ ПОНАШАЊА ДЕТЕТА - ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ИЗ   

БИХЕЈВИОРАЛНОГ ОКВИРА 

• КАКО НАПРАВИТИ ПРОМЕНУ ЗА ДЕЦУ СА НЕСИГУРНИМ ОБРАСЦИМА 

– специфичне стратегије и технике репарацијe 

• ДЕТЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА НА ПЛАНУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

• ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ ИДЕНТИТЕТ детета са проблемом у понашању 

• СНАГЕ И ПОДРШКА 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

• Повећање осетљивости за потребе деце са проблемима у понашању; 

препознавање специфичних потреба 

• Разумевање настанка проблема у понашању као последице неповољног раног 

развоја (трауматизације, несигурних образаца везивања); 

• Развијање компетенција за процес репарације: грађење односа, регулацију 

афекта,  преобликовање понашања и стицање вештина; специфичне стратегије и 

технике за репарацију; .  

• Препознавање ризика појединих развојних фаза за формирање личног и 

породичног идентитета детета; ризици за појаву негативног идентитета;  

• Повећавање разумевања о неопходности и врсти бриге о менталном здрављу 

деце са проблемима у понашању (дг, терапија);  

• Адекватно коришћење расположивих ресурса за дететову социјализацију и 

инклузију, као и препознавање нових могућности 

 

ЦИЉНА ГРУПА ЗА ОБУКУ 

Циљна група су првенствено лиценцирани хранитељи, они који су прошли основну 

обуку, усвојитељи и родитељи.  

  

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Деца и млади са проблемима у понашању.  

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Деца и млади са проблемима у понашању и њихове породице – биолошке и 

алтернативне. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ НА ОБУКУ 

Учесници обуке могу да буду: лиценцирани хранитељи и други одгајатељи, без 

посебних предуслова: усвојитељи, старатељи и родитељи. У едукацији  је пожељно да 

учествује одгајатељски пар где год је то могуће. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

18 сати подељено у 3 или 6 дана 


